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 סולראק רסיקל בגשמו לודג .אישנו רש תקושהל ונתנירמל אבוהו

 .ונדי תחתמ ץוחל אציש ןושאר בקעה אוה הנהו צ"י

 תנש םדרטשמהא הפ

 .קפל בוטה ןתי 'ה םג

 06 אסע0 060602 רפס הת6 המלש 10108600 כץ

0068 631106 126 88106 50 6 116010167 +0 16 [188 00 

 6006 6 610601צ א ו כס כ 1 10

 ןסהע: 1סע 16 שגס₪]6 6 לסעב6 גת תתנמה +5 8 00%

 סאנינגש +]16 61616 המלש חתפמ 'םס **(0]הא18" סע **(18ק10ו1]

 קה1סתב 018 גגושב6 ][בהש6 נתטס1ש60, 6ל6מ ₪5 +6 +6

 04 616 184656 002186, גת 08% ונתכ16888% גת ךכסני'נ הכא

 10115 0011800116₪068, כ06]ג 66 0027186 88 61 8 6

0 

 (כוג6 [גה8 216 60 100% 2086 60 6116 60 01 66 17%

 06% ג 60 6 סטטית ומ 0+ 66 186, המ 0

 ומ 016126 ךכיס60601ת 5 86 +6 "['11818, ה 6116 1684 -

 56%6068 גז 6060010 161 15007816 ה 01001

 (606 כ 13 6ל0וא פאו 8 \"סע(עהש 100 116



 ןּמ

 ₪ 6 ( טסט ]06 | 6, ג 6

 ה 0006 0 6 סנה 5 111 85 6 /\ 881208 6

 | וי ה 0 168%]ג, 1,סב00,1719)

 6 0 ו כי ססמ 60 כץ 8 כסוג

 0( ב6 ראסנ]ש 16891[ 18 0בה6 16 18 קפע[0001ץ 16918 ות

 +6. ]ב6 1000108 הם 605160 61167011 ,

 גה ]ג 6 ךכיגב 6018010 כד( נץ 6 18

 הפ ש6]] בפ %6 1סענבו]ג6 גע6 ם06 טת-16%0182. 06

 1 דפ 6 הני 01 5116 עס ה 3 11016 18 0

 טז 6 1סעסוטית 168 גם תגתנספ 157000006 נע

 ]16 הככסמ 1005 גת 0607 ךכהנ%8. | /\8 הת אה ן6 1

 א1]] כוג6 0166 616 06 ךכסנב6 60481260 ג 3 פס

 וסטמ( גג 10]וס 468. ]מ 56 ע6ק17 01 "נג" 6

 6 ןכעספפוסמ 06006 יתרזע לא. ר ןכעיסט68 %186 8

 16ם02, 1866800 01 טסומש 516 6ת6תגק 01 03008, 18 זת

 1%]168ץ הטכפסעטנסמ6 50 1118 \(ג]] גמ צ60טסנמש 6

 גננת ו ₪ 068 לו |

 "גג8 18 662%ה1ם]ק ]618 מ ןכ1נ16, 61106 06

 (]בני1661ה 10668 01 1101102 18 6186 01 8 ע6201 6886 6%

 01 116870ב. | 18 102 681016, 6 10010 6

 ( !]גניופ61גנת, 56 הוג6]וסע רשסוג[6 0% ]גהט6 11801500 8

 ןכצה86 80 60 ת+יהניץ +0 ]118 סוטמ 0100616. |

 4 6000 60 11 סה 008 06 16 00%

 5( ]ג 16וג1ג 8102018 ואהב 001205060 נג %6 6.



 \ 1 16 18 06 36 ]1 ]וסן 61185 סט 15. ג 166 1

 וסט[ ק 1866 111008 ומ 600 טסומש 1מ 616 ככסמוא

 01 606 עסעא %]16 תהגחוספ 1 עגפונס גה \ ממ ותק

 ןואטש כס6מ סניסוגש]ג6 1יסב %]ג6 15886 1מ60 בטיס טצ

 +ןג086 +וגניכט16מ% םכו168 ]בס 60100060 3 א[ 101

 :ג5 6116 108818 גם 10110060 ]נז (עאתש6 60 88

 0106 060 1מ 16]6 הןכסת0הוא 60 סונע 210. סמ 0

 (101. 08.) א בוס ראסונ11 800 50 גטסטע 518 (]גססזץ

 10 16 16808 ונפ סנ 60 ה 2610061 וא 0%, תזת6]שה 0

 %16 +ומסש 017 626  עסהזמסע גת6 ןכפ6נ00 - 168911

 הגכסה6גנ 2268 [ם 8 טגננגת6 1607ק0ע8600 גג 6

 00%% +6 טסעק תגזגס יתבש (₪8008481) 1מ62000600 צץ

 6 ה טע6ש1ה(1סמ א"נ 80018 50 000. ]']ג6 תמש םולש 'ר

 (101. ש0.) 3180 ךכסנה68 60 526 8316 סופו

 ₪670ע8] 6168 526 026 *760 000

 66 61608 6ןוטוקג10מ6 01 11 11, 18 וג800 ומ 518 10:

 %]ב18 11280160610ת ומ 5110 1018 628000318 8

 30161 צץ הו 22001 801 ]גג ךכהגי6ץ ; ((25 6

 118107862, 0/6188, 82006 פע 1. םעט]) קמ. 8

 גת 108).

 "יג6 15. 6שו8 %]1וג8--

 רפסה ליחתמ ןאכמ י"העב

 רוב וו תושב יד קומו

 תכלל ונרחבו ה"עה המלש תוצמב וניצרש רחא ונחנא הנה



-- 

20 

 ו

 תיחרכה תחא הלחתה תואיצמב הנושאר הדונ ונתלכי יפכ ובקעב
 בלמ תעגמה תיתימא הבשהמו 'ה דובכ היה הלחתהב יכ עדו
 דכל ה"ע המלש רמא תלכיו חכ ונממ עיגי רשי השעמו ןימאמה
 תכאלמב עיגי ונממ רשא הנומאה רבל הלעמה רבל ךרבתי לאה רחא

 םירבד לא קלחתיש אלא תחא תומלשו תחא הלחתה .תחא הלוגס

 י"פעא רחא ללכ תויהל ובושי םייתומכה םיקלחה דצה הז לעו םיבר

 ,חכו הלעמ לכ חמצה ולאמ ןכ םג ןכ םלש יתלב ןפוא לע אוהש
 תילכתו הלחתה "ואו א"פלא אוה רשא תמא יה לא םשב

 םיהלא ןויוחמ הנושאר קלחב עדוי ךרבתי לאה םתוח תבכרהמ

 קלח תעידיל תוחורה תשיבכמ ,םיכאלמה ןויזחמ ינש קלח תעידיל

 לע םה םיכאלמה .'ה קלח תעידיל תיהחת לואש ילעב רפאממ 'ד

 ינש לע כ"ג םייממשהו ,םייצרא םייריוא םייממש רמול הצור ,םינפ 'ג

 תוגרדט 'ט םהו דבל ךרבתי לאל םירכוע םהמ תצק רשא םינפ

 התומת ינב לצא םהב רברל ןיא רשא 'וכו םילארא םיפרש םיבורכ

 םה יכ םינפ םושב וארקי אל ולאו ייתכאלמ חכב אלו יעבט חכב אל

 ילוא :וררפי אל וינפמ םלועלו :הדותו חבשב ודובכו 'ד ינפל דימה

 ..חילצהלו רטעתהל הלוכי םמעו ,םהמע הרוצי םדאה ןימ שפנש ינפז

 רובכה לא ,םיבתל ופוג  םק פלא ה רפה רפקה קמ לכ הבד

 הניא הרכהה תאזו וארוב ריכהלו םתוא ללהלו תותימאב אלפנה

 םרא ינב והועדיש םינפה לע אל םא ותלכיו ודובכב לאה תרכה

 רבד ןבוי אל אקייא םשה הזב יכ עדתש יוארויםלוכ םיאיבנהו

 ןושלבו (?) םכח ירצונ ןושלבו ףוסולפ רמאי ינוי ןושלב וגאמ יכ ער

 הבו םדאה םבהכי םב יב םימכחה תמכח ןבוי ולאבו ,רפוס ירבע

 .םידיתעו םירבועה םיוהה וערוי

 .ומולשוי ןושארה רמאמה הובו גל םה רשא תולפתה וליחתי ןאב

 .וירחא רשא רמאמה ףוסב טעמב םה םיראשנהו



 "גס 101]סוש 866 *]עגץשעפ  (תולפת) ג כונס

 110 06וש 16 ]ב06 הת 600 3 620118010 תת.

 1 ש1ץס +6 86 ףוז0 38 8200110008 :--

 ינרמש ןמחרה טפושה םייחו תמא רוא אלגא :הנושאר הלפת

 יי ןמא ינינחו שודקה הזה ןויוחהב םיפא ךראו םימחר תרובגב ינרזעו

 ינפל רשא םלוע יהלא לוכיה באה שורק 'ה ןונומ 'ב הלפת

 ואר ויניע רשא םלכ םורוציה רוקמ םיארבנ יתלבהו םיארבנה לכ

 ועמשי וינזא ץראו םימש ואלמ ורפח תומיענמ רשא םלועה ררעה

 םג םילא םיאורבה לכ קקחנ ורפפב םלפ האר ויה םרטו לעופ לכ

 תחת ותיוגו וחור םע הכדנה - לא םויה אנ ונניבה ,םישנא

 ךתכרב אנ ןת ךררהב תוארל ינמיקהו יננוח ךשדק חור ןעמל ךלגר

 ינריאהל אנ היהי ךנויזח השודרקו ךתוריקפ םויקו ישעמ לכ .לע םויה

 יי ןמא

 "יןג6 86] ** שעה קשצ ' ססמ הנ ₪1 כ1 6/8128 118610 ד ה

 "ןיזג6 9%]ב 60181868 0+ 16 06 [ז6.

 ""מ6 106]ג 18 מופת

 יזג6 11% 00ת81868 04 טס ]ות68 01 6008118016

 "הש 195% 60 +]6 18%] ]גגל6 םוטמכ]ץ 6110 סכסמנמ ₪ 06.

 אוב 'וכו 1.6. 660. 40060, %נ8 01617 0 0

 עצסעפ סע 10685108 \ע6]]- אנגסואלה, ה[

 זמ 116 גז 01001 15.

 דיש 190 60 06 ללמ0 הגיס ססבכ1666, ו16 008186 8010

60118616 + 

 'ןימ6 53706 ]188 כונ6 06 ראוי, \ט16]\ "וכו 01

 דיש 244]ג 18 ססנבכ1660; סז]ק ( 2820118610 דו



+ 8 

 "6 25%ג הת 968 ]והט6 ט6 0ת6 ומ6י000000ע7

 ( 15616 רע

 ]148 :-- ו גבא עשילא וריכזה ו"הו ו"א"פ הנושאר

 הזחה לע ןהכה וילע אשנ לאטופא םשה הז וע" קבמ

 640. םישרקה שדק לא וסנכהב

 ןגה8 +6 ]ו6ה₪ַ0 לאה םתוח תבכרהמ תחא לא םשב.

 גה 60מ%ות08 %ם6 606]800 10ע 100ע ןופסה

 ו

 ]ב0586 כס 8 רצ16]ג +1ג6 ]1680 ₪ הלעמה תלועפ,

 60 61מ טו ₪ 4111 68, ]גז 00מ+81ה8 ל תולפת

 +]6 18% +0נ:1ג60| הנוכנ הלפת,

 םאפ המס6גסע "[עהק6ע  נת ךכטע6 1160ע0וע

 ט6שומ מתו ₪ 108[6:---  רשא לאה ,םלועה רוא הלפת

 רסחהו העיריו המכה ןתונ תויחענה בא רועיש הוליכי אל

 'ובו ינחנרה

0110 8. 

 [01ג:0 0.

0110 0. 

0110 4 

 17 60. 00ת61תוג68:- -- .חתפמהמ ינשה רפסה רזועה תרזעב ליחתאו

 ו כג 6 108 118 רכסי % 1100

 6000 וג %]ב6 "11616 01 16 טססא. \\6 6

 1סע 66 םע8% +וה6 גה +6 00 01 +6 זה.

 016 +0 חתפמ , 61166 50 ** 1818

 010 +6 00160 אס0ע068 60108 גופה

 ןכ 888 00 :---

 (5) םירמאממ םירפס ינשב בהכנה ה"ע .המלש יבמ .רוביח ןהז

 תויעמ ורכוי ךיאו תונויפנהו תוכאלמה .ונבוו ךיא ראבתי ןושארב



> ₪5 

 םתוא םתויעטל [חירכה אוה רשא רבדה המו תונויסנהו תוכאלמו

 660. :תוכאלמה

 רג וא כהה טדיאכ]\ ]16 0[01וא רוש די6טדו186ו0 סע 16

---: 0060111'8 

 םושל והנתי אלש ודיל הזה רוביחה עיגמה לכל ינא הוצמו ןנחא

 תאזה הכאלמב וישעמב ץיורחו רוס לעכו עונצ .היהי אל םא םרא

 תא רומשיש ומכש םלוע ארובו םייח םיקלאב ותיא ינא עיבשמו

 אל םאו םיואר יתלבל והוא תולגל אלש הוה רפסה רומשי ושפנ

 חילצי אלש תאוה העידיה יננחש ימ ינפ יתנחת ליפא הול עמשו

 :ךיכא הושעל שקבי רשא ויצפחו וישעמ לכב

 0110 7 :תונויסנה וא תוכאלמה היהי םינפ המכ לע

 101ג0ס ו-4 :תונויפנה וא הכאלמה לעפת תועש הזיאב
 190110 81. תונויסנהו תוכאלמה לעב
 2 םלוע ארוב הלפת
 6 לוכו לכ באה הלפת
 0110 8. (ושקארבא וא) ןישקארבא הלפת

1012118616 ) +0 081806 ) 

 דקה 01 +6 ךכזיהץסע 8310 ךןנעוסש  הלפתה המלש

 +0 6110601 ₪ 1116 61ו הזזה.

 ןויפנה וא הכאלמה ןיבהל ליחתי וללה םימי 'גה ורכעש רחאו
 םידימלתהו םירבחהמ

. 
. 

 "ן"1ו6 1011סואגתש כגפפה ₪6 000 ומ +]גו8 ןכ ה ]ג =
 הכאלמה ומ רבדב ליזותהל ןויסנהו הבאלמה ןמוא הצרי רשאבו
 רשא הכאלמ לכב יכ עדו .רחא וא םירבח השלש ול תויהל לרתשי
 ול היהי אל םאו תוחפל םירבח השלשל ךרטצי תולוגע הב טה

 :ולעא רושק ותרבחב בלכ חקי רב



 מ ל

 ]1 06 ]08 ]16 גומה ג רש ]ג10]ג 616 3 8

 היס 60 6 00 וויט, גה 611 ה 6 60 ן +1 ג 6

₪ 616 01 686 

 \ 8 ]6 16602 רעש ]גאטס 616 101]סאומש 11

 [ג(61ס:--  הנושארש ךירצ דחא בלכ רבחל ןמואה ול רחבי םאז

 תא ןשיעש זמכ ותוא ןשעי כ"חא םיעבשומ םימ וםע והוליבטיש

 :ולאה םינפה לע עיבשיו ומצע
 העבשה

 ךתוא רצי רשא ימ םשב בלכה ריצי ךילע רוזנאו ךתוא עיבשא

 היהתש שורקה ומשו ןוילע לא םשב ךתוא ןשעאו ךהוא רהמאו
 :ןמא יבהואו יתימא רבחל יל

 170110 9 0-8. הרעב הא רענמ

 1+ ]6 הה5001466 6 3 כסצ סע שו

 10110 העבשה

 0110 1 םירבחה היהי המכ
 "6 88001668 60 06 2, 20 ל סע 9, א[ טפו6 7

 01 %]16 דת הטיסות ]גו

 0110 100. שס צץ הלפת

 יס10 109. םימי "מטה םתוא

 ( סו 6 %ם6 9 038  ךכגיסןכהניה(וסמ 10 6

 06 01 60 ] טניה(

 ]נס ץחרמה

 "ב6 הט16וסת הגז0] 601681 01 60101 15.

 0 םימה ריצי ףתוא עיבשמ

 ,אילאבראמ הלפה הכזוה הלפת רמאיו



 10110 110.---1 91 חלמה תברב

 ,- 190.--188. המש הכאלמה ושעי רשא תומוקמהמ

 ו א"טאל הלפה

 1 +גופ יה עגטיעאכ]\ ג6ת6וסו 18 4066 0( |]

 +6 ס8]880 גת 19( 0100 ג 6

 06 01 600016 ₪ 6]נגיתה , 66 10080 - סוני

 וא161מ 0 501818, 6.

 0-8 הכאלטב תוברחו ןיכסהמ

 8 לגמ םיכירצש תוכאלמ שיש עד

 4 4 - ל תולוגעב הפינבה היהה ךיא

 2 א תוכאלמב תונשעתהמ

 ו לכה ארוב םשב שאה רוצי ךעיבשא

 2 בוזאו םיממ

 0 שאהו תורינהמ

 0. 1011סוות₪  רסע68 61010800 ווג

 יג0068 80 6186 סונע 10. 18 ג 00 :--

 כ"חא (תומהוחה רפסב םאצמת תומתוחב תואחסונ ינשו)

 :ו"צ 'רל ורוש !ד"ק ישפני יכרב ולאה םירומזמה תורנה לע רומא

 וכלא אנא :תאוה הלפתהו :ב"ע םירלא ךל ונידוה ו!"מ םימעה לכ

 דובעל תודוהלו ךתוא הארילו בוהאל לכשהו הניב העד יל הנת ירוצ

 הרהטו המכחו הונע יל הנה .בוט ןוצרו המלש הנומאב ןנחל

 :'וכו תיתימא

 0110 160.-- 78. וידהו הצונהמ

 17 01 גומש ]6 1000 04 ]6 6 .ףלטעה םרמ
22 
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 [גג (]גוה 06010 000 ץופחת רשאכ

 ךירצ היההש דע הזיאמ םייח ילעב .רתי וא .תופוע םרמ לועפ'
 ךרטצת םאו ףלטעה לע ורמאיש ומכ לז"נה .םירוברה וילע ורמאיש

 :ל"נה ברחה וא ןיכסה םע הנגרהת רחא םייח ילעב וא ףוע טוחשל

 [5010 17-04 לפנ וא יילותב ףלקמ

 180.8 תורינ וא םימלצ הושעל טיט וא הועשמ

 1-0. לורבה רי תיבו טחמהמ

 ,, .208---.199  תוריינו םירחא םיפלקו ידנ ףלקמ

 0 םיבתכנה . ירטקרקהמ

 ו ןתשפ וא ישמ דנבמ

 0110 08 רומשיו הזה רגבב ומשוי .םיעבשכה !םירבדה "לכו

 :םה רימת םהילעב םלעפ

 010 תולעמ .ב"י לבב ילעופה שודקת לרמראה/תרוצ והז

 0 היהה ךיא הרונמה .תרוצ

 0110 218---288. | תומתוחה רפס

 פךככ. 06 הנ כס]5 גג61 1101

 0110 281 הז ףרב ךיישה תונויסנה רפס קלחתמ אוה ןאכ

 "ןגגא | 60 ות גה 1802166 כץ 50116 18061

 ו |

 "ןירג6 כ6שותתנה 01 ]16 63% 800010ז) 18 < =

 השעת ןכו דאמ אלפומ לוגיע

 מ6ת "וכו לאיקרב לודגה רשה ךילע ינא עיבשמ

 1010 280--248. לכה תא ארוב םשב םכילע ינא עיבשמ רוע

 לכל ןורחאו ןושאר לכה הנוקו לבה השועו לכה רצויו



 לעופ ןיאו לעופ ול רצוי ןיאו רצוי ול הנוק ןיאו הנוק

 ןיאו איצממ ול לשומ ןיאו לשומ ול ןודא ןיאו ןודא ול

 ול ןורחא ןיאו ןורחא ול הישאר ןיאו תישאר ול איצממ

 ויניינק לכהו הנוק וירוצי לכהו רצוי ויאורב לכהו ארב

 וירבע לכהו ןודא וילעפ לכהו לעופ וישעמ לבהו השוע

 לכהו הבס ויאיצממ לכהו איצממ ותלשממ לכבו לשומ

 אלש הלס דע ידעל םיקו יח אוהו הלכי לכה ותביסב

 יתלאשו ירמאמו ינוצרו יצפח ומילשתש רע ןאכמ זוות

 י הכה רבו דפ אוהש

 "מג רא]1016 ךכהפפה 0 18 גוש ג1ץ 1500

 ססת+גומותש התגסתש 061698 8 0סמ]טעה(נסג

 ]6 "5610 1111108 686 686 0?1תב 1168061

 %0 1986 סמ 66 08 סנ ]גוסב ראגפ סת 6

 60 01 +6 (11086 וכה2המ- -- ץסוגע 18401[

 ה שהו , 2 1108 1עסנב 66 00660 01 1, 248, אס 10801:--

 םלוש ינא היהאו תאזה תעב יתשקבו יתלאש ושעתש

 יל ואיבה ושוע ושוע וצור וצור הרהמ רבר לכל םכילע

 היהאוםשב י:העשה ווב /הרהמ ;הלחמ יל יףאיבהו .ךכו .ךב

 םילודגה םירשה לאיבלמו לאידס םשפו תואבצ י"ל

 םתמכח םשב עאמ הזע יברע  ןושלב כ"ג עיבשתו

 םכל בתכש םירדסה םשבכו ןארוק לא ומשש םכהניבו
 :כ"ע ידצ ןיע אה יב ןיש אי אט םהו דמחמ םכ:איכנ

 ]6 ניומ ₪ 88 018 6 0068 60 %]6 1% סת

 הם | 10:התהתמ60, ]גהט6 רט 05 ]גסע6 6

 108 ₪ וס 10 %16 רעס]ן ו
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 ]10 25-27. 006 6110 12 ומהש68 0
 סע 6 19 ןגסונעפ 01 00 גץ.

 0110 550. סש1מ8:--  ('כ סונילב רמא) םויה תועש ימלצ רפס

 רושקל) םוי לכמ הנושאר העשב השעי | 000060 ןושארה | םלצב

 (םלועל ער ורבדי אלש תונושלה לכ

 4\ רצ רע1666מ ₪ סס ג גזת60 5 גזזא 8 8 1

 קץ 1000 ווג ווג 66 ךכ6ע10011081 "168 טניוגנו

 1864, 56 60 (025 ע0מ 7000 8 םירפסה רצוא דק 07 ₪

 .(סונילאב םכחהל לודגה אובמ

 ד0]גס 275 --280. 001 66 19 8 "| "הלילה יתלגמ

 6000 תש 60 +6 15 סו 06006 ו

 6 ל 8%, המ 10% היש נמו פוש

 0110 281. (1886 ]1ת6) 0 07/1/שוישת 1/6/01 םויה ימלצ ומלש

 ּה"זעב הלילהו

 0110 298. ט0₪1ת8:-- | קקוח םירברה השוע רחאה ושע ימע

 תוחכה לכ תלעמ = םישארה .םירוציה  תוחכ< םיהכמ]

 יב האריו אלפנ ןפואב םיירבדה םירוציהב תולשממ

 תוירבדה תולועפה ירי לע הלעמה תועצמאב םהוא ליחנה

 רשא תולעמה די תחת ורדופי רשא תוראופמה תוחכ)

 םתוכו רשא תוייכאלמה תוחכה םרוקמ .וכשמי םהמ

 (8%6)) הלילח תוכרעמב םלוא דאמ רועישב בר םתוריהבו

 םישעמה תועצמאבו תונושארה תוערהמ המה וכשמיש

 םהונתשה ירי לע וקקחויו תולעמהמ הברהמ תומושר לבקי

 הזבו תוצראה יקלח לכב עיפשהל וחרכויו ליבשמהמ

 תושודקה תוחורהמ חורב םייח םידלא תמכח תיאיעמ רכוי
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 ראפו עבטלו םדא ינבל הלגתה ולאה תולעמה השעמב

 ודגנכ חכ ןיא רשא הוצצנתהו תוקנהב ולאה תולעמה

 "וכו וריאי םדא ינב לש ורואמ והוארי רשא

 0110 298 הלעמה ןפוא

 ]וס 0. הועשהמ רוע

 עס]גס 995-300. [ל מ.] | לומה רמת הלעמהמ ןושארה לומה

 ותוא הלעה ה"ע םהרבאש ינפמ אוהו הלט אוה הלעמו

 יישא עעונתמ לומ אוה הזה לומהו ונב תחת הלועל

 רשא לירפא יצח דע וייל לעו וצרמ יצח דע חרביו רכזו

 "וכו לרמראה השעי אוהה ןמזב

 "עגופ עס[0ע6מ66 50 7. כעה]נהתג, 01 0108860 גנץ

 00 עובש 66 1גנב כ 406 גג ןכ1806 01 ]ג18 80

 הפ 8 טעמ(-08סנמש , 18 (11801200]ץ 16שו8]ג

.9190601 6[1 1 

 1 סנופ ןטסע6וסמ %]6 1011סוטנמש 248880 /8'000111:---

 םידלא אוה תמא 'ד שודקה 'דב שקבאו ןנחתא עיבשא

 ושארב רתכו) םירתסנו םילגנה םיאורבה לכ רצוי םייח

 רשא הזה םשבו (המלש ךלמהמ שודקה לרמלאה הזבו

 לואשב רשאו ץראו םימש יאורב לכ ודערי וינפמ
 'וכו תיתחת

 0גס 0. רתכ ארקנ תינשה הלעמה

 170110 315-- 90. 'גה הלעמה) השק תישלשה הלעמהמ

 (ןאמרח תארקנ

 ]גס 9 תארקנ 'רה הלעמה) רוש תיעיברה הלעמה
 = \ןהאיטנפ



 תישימחה הלעמה) הלותב תישימחה הלעמהמ
 (ימייא תארקנ

00 

 דיו 60+ תב ה 0107066 60 1]₪0 8016008 48 131111080-

 ןכ]גץ, 11601016 ה 166 %1ב118 :---

 תויעבטב תומכחב םראה ינב לע עיפשהל םתלועפש

 איימיקלאו האופרו אייפוסולפ ומכ

 0110 388. | (םיענ תארקנ 'וה הלעמה) ידג תיששה הלעמהמ

 (0מ%הגת6 34 1201020260 %0 10810, 111810 ה

117010 0 7 

 תומכח [1. ןויגה] ןויגיה םגו תומכח כ"ג עיפשהל ולכוו

 :תיתימאו תיינידמה אייפוסולפו ןוגינה

 170110 330--848 'וה .הלעמה) םימואת תיעיבשה הלעמהמ

 (רפוש א"נ) .רפוג ארקת

 (?סת+הַנְתִ 8 161620206 50 .\8010ת012םץ) 118-

 ]סת 0168, הג יד8

 תמכחו םיבכוכה .תמכח םדא, ינב לע םתלכיב עיפשהל

 :תרובשתה תמכחו רפסמה

 "0110 348. "חה הלעמה) [7 םינזאמ] םינאוזמ תינימשה הלעמה

 (רואירא ארקה

 (/סת%גנתש 8 101026206 %0 1 ]ו0000 המה

 םקפוסשתסנמק : -- תמכחב עיפשהל תלוכיה םריבו

 :איצנמואי ארקנ ףוצרפה תרכהו תיהלא

 1י01גס 848- --842.(א 8₪ ארקה 'טה הלעמה)ילד תיעישתה הלעמהמ

 10110 840. | (ןזב ארקת 'יה הלעמה) ןטרס תירישעה הלעמהמ

 , (ךנרז ארקת א"יה הלעמה) ברקע א"יה הלעמהמ



 170110 345 --358.(ןרשילא תארקנ ב"יה הלעמ םה) םיגד ב"יה הלעמהמ

 \ גס יסטיהני] 60 ]6 06 תאנמ68 טו6]

 א 116 ]ג כהה טיי כ]ב 2018, 6116 0

 88 88 10110וש8:---  םילודג הלאה םירשה יכ עדו

 רושק וריפיצול םיקו וחמ סהו שואינימור תכמ םהו דאמ

 ה"יבה תוצמ לא תוחורה לכ םחרכ לעב םיחירכמו

 ורמשיו ת"ישה יריחב לכ םירשיימו :הז רבד לע וארקיו

 ןירה םוי לו םהמ םידשו ושנעיו תועבר תוחורמ םתוא

 השא תרוצ לע הארתיו .םדאה ינבו םידשה המה ורשקי

 קחשיו םידשה תורק שו תוימעמה לכ חתופו ראבמ הריב

 :תולעמ ב"יה לכ ומת :התלוזמ אלו הלאשה היהת הזמו

 1יסווס 358. 11626 ספנמפ שה< 18 060: - - רואמה רפס

 הלילהו םויה תועש תומש ליחתנו

 כג ןה ולאו םהמתוחו םיכאלמה תומש

 0110 4. םימיה יכאלמ תומש

 תופוקת העברא תומש

 העברא םינמזב םילשומה םיכאלמה תומש

 םינמז העבראב ץראה תומש

 ככ םינמז "דב חריו שמש תומש

 0110 3. ( סוגה 610 10ע סטמ-087 :המח םוי תעבשה

 פ"ופ םשב רובגה 'ד יכאלמ "םכילע םייקאו עיבשא

 לע ולשמי רשא םישודקה םיכאלמה תומשבו םישודקה

 הימלכ לודגה רשה ינפל םית רשמו יעיברה אבצה

 ארונהו לודגה םייח םיהלא םשבו המה בכוכה םשבו

 הנוממה ךאלמה לאפר" ךילע עיבשא יתרכוש המ לכבו
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 'ןכו ארב רשא לארשי יהלא 'ד םשב שמשה םוי לע

 .ךכו ךכ אוהש יצפחו יתלאש אלמהו לדתשתש

 0110 368. 600 ]ונה6וסמ 10% 100 8 גץ הנבל םוי תעבשה

 0 .  [געש 647 םידאמ םוי תעבשה

 0 , 0 6[1עסוגניק ₪ 8 בכוכ םוי תעבשה

 - % 0 טקנ60ע'8 087 קרצ םוי תעבשה

 / 8 7 0םוגפ 87 הגונ 'ו םןי תעבשה

 170110 368-800. ,, כ8טונעמ ₪ 08קיאתבש םוי תעבשה

 ך"01:0 860-970. - םימי העבשב םילשומה תויריואה תוחורהמ

 0 םירכזנה םיבכוכה תונשעתהמ

 ,לפלפ םידאמל ,יאולא הנבלל ,םודא ולאדנאש המחל

 יתבשל ,טשוק הגונל ,םוכרכ קדצל ,חקיטשאמלא .בכובל

 :תירפנ

 010 04 םימפה וב םשוי רשא שאה תעבשה

 0110 880. (60ת6) | ירבדו תונויזח וארתי הז לכ תמלשה רחא

 ריש ילכ ינימ לכו רונכב םיררושמב רפסמ ןיא קוחש

 'וכו חלוגעל ץוח םירכחה ואצי ןעמל ןכ ושעיי ןוגינו

 0:0 398--89₪.  :השעמה לעב לפעי ךיא רמאנש יואר ההע

 10]ג0 895-- 00. שובלמה שבלי רשאכ הלפת

 0110 רפסמ תולומו םיבכוכו םיכאלמ תומתוחו תומש

 ל"כנה ם"צש דע לאיזר ךאלמה

 170110 400-418. םהימתוחו תולומה תומש

 10110 418. (6מ0) תולזמו םיבכוכה יכאלמ תומש םלשנ
 תועשה ימתוח בותכל ליחתנו םהירטקרקו-םהיתומש

 םה ולאו ןינתה בנוו שארו תולזמהו



 0110 48. ס6₪1מ8:--- | תילכה לא עיגהל ץופחי רשא ימ לכ

 תלוגעב סנכי םרמ הנה ליב םתוה לש השעמה

 ףואינה השעמ לכמ קחרתיו הנושאר רהוי תאוה הכאלמו

 תורתוממו תונצילו יאבה ירבד רבדמ רומשו לגשמהו

 'וכו בוברעו הרז תובשחמ לכמ רופיו םילכאמו

 1% ססת%ותוג68 10% 50 0 8 ]ה[ ו

 10110 438-493.  רשא םימכחה שאר המלשל אוה הזה רפסה

 רקי יכ והניביו תובר םימעפ ארוקה ותאירקב הנשו

 תוחורה ישאר הזה רפסה תחתו המלש תעבשה רפסה הז

 (ןורמוש א"יו) ןורנוש יאדמשא םלוב .םהו תוער
 ץפח רשא ןמז לכו רפסמב ובר תואלפנ השע םב רשא

 :והותרשיו וינפל ויה םהב

 0110 קש לכ ו תלוכיה .לעב לא םשב

 לידגה ךלמה דוד ןב המלשמ תאוה העבשהה עמשי

 'וכו לוכי לכ לא םשב אצויה רובידהו

 19---468. 620 לו 8 תוטנת סע 01 00 תן ה(108 גת רא]ג10]ג

 תוזת6יסוגפ 624208118010 גהגנג68 0000. 06

 1011סנתש 10וגמ6 סמ 101. 458. גה 5076 הפ

---: 62001180 

 ב תילי אמ) טיליפ ךילע רוזגנו ךתוא עיבשנ רוע

 םאוקינימ ןב ןולז מש ןג ןוראשאנ ןכ טנא

 לטאב ןב םראאנ ןכ אשמש ןג ראקוי ןב
 יאדמשא ןכ אראמ ןב דיורשא | ןב שאבשאב ןב

 לכ לע םיאישנ ויה .רשא (ןורמוש א"ס) ןור ינוש ןב

 ימיבו המלש ימיב לשמ אוה יכ םירסקהו םיכאלמה
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 םכילע לשמ םיבר םישעמב זאו םאיבנה ל"ר (ייאטיפורפ)

 ךעיבשא דוע : ךילא סיבורקה לכו קזוחב עיבשנ ךתוא

 ןעמלו טנא ךיבא ךדובכ ןעמל הרועל אבהש %

 אלו החמשב םעכב אלו ןוגב המענ ךמא לוב

 'וכו יתצפח רשא תושעל רקשב אלו תמאב 'וכו ןוגיב

 0110 68 אוה :ברעו יתש וניא יעצמאב ברעו יתשהש עדו

 ויתודצ עבראמ וילע הפוח בהזהו ונאידניא עבורמ חול

 .ברעו יתשה השענו

 "מגש ןכעס60803ל10ב סת +6 גע% 01 66 הו6]סע או(

 010606 50 ]16 81 01 66 61086 80018 (ן166 806 -

 םונסטפ; 16 18 ןוגפ6 +]ג6 10110ושסעפ 01 כה 08431 2691 ]וס

 אניס (11801ם0017 086 01 ג6 תגה ומ ש רגפ0 01 506 זס

 ( 7906 יבצ תיעדואמ כ. 55. דב ירגב והקלש הז אוה ושעש אלפהו

 "יפיפ 'ב לש ברח וחקל ו'חאו המדאה ינפ לע םתוא וסרפו 'ינבל 'והפטמז

 המכ ולפג דימו לאמש רצל ןימי דצמו רוחאו םינפ ריואה לומל וב וכהו .םדיב

 םידש םד והזש םתא םיבצנה לכל ורמאו 'וחפטמה לע עיקרה רוואמ םד תופימ

 ( ברעו יתשב 'וחפטמה לע וגרהנה

 0110 468. (נג106016) ןכומ יתרזע לא לודגה טליב ינ

 ךנוצר הואלמלו לאשת רשא הלעש לכ לע ךל בישהל

 5 ינא דימ השעיו ינממ לאש ולכ ךתוואתו ךצפחו

 :ךיתוקפס - 0 תונעל ןכומ ינגה םידיתעו םיווהז

 'ימ6 ה6א+ 5 גס (8

 1 616 [פ11  קוגינ6, רצ16]\ ₪ 20]ג0 000 -

 488.) ססת+אומ +6 00

 ןכאנגגמה 6%, 0110100116 רא16]ג ]16 8

 טליב רפס םלשנו םה



 170110 488 (6מ0) - -+9. :יריראדנאק העשתה תמדקהמ

 םיימימש םה ולא (6) ירירדנאק 'טה יכ תעדל יואר

 ףוגה תלצהלו הסחמל 'יהלאה עפשב המלשל ולגתנו

 'וכו שפנחו

 120110 498 (111186/4660 ) 6018 :- - תכאלמ םילשנו םת

 העהש םימכחה שאר לש 'טה יריראדנקה

 0116 1386 116 סשממנמ שי רט14]ג 6 א 68810

 תפל

 170110 490. 6036008 :--- לא]ב ינפל םיתרשמה םיכאלמח םש

 / םיכאלמ .תונחמ .ב"י--:ינש עיקרב

 - ולא םידמוע הנושאר הלעמ לע

 , | 'ב"הלעמ

 170110 495 - 0 ב
 10]170 508. ןשי אלו הנישמ ףרוממ ךבייוא תושעל תשקב םא***'ר הלעמ

 רוא האר אלש רוחש בלכ שאר חק

 10610 סנטוס 01 6]גנ8 ןכהניה טייק 80

 וה %6 םת6 ג

 01160 הסלע

 10100 0. 'ו הלעמ

 , "ו הלעמ

 0 חת הלעמ

 170110 18 'ט הלעמ

 ךוי הלעמ

 א"י .הלעמ
 כל



* , 
 [90110 18 הוט ב"י הלעו /ר . 2 ₪

 010 :םידש םישאר השלש ובו ישילש עיקר

 [90110 515 --5ל *:םויב זתזא םיגיהנמ ולא יעיבר עיקר
 :הלילב םיגיהנמ ולאו"

 ( 081868 טומן ( ג 115016 תה

 10110 ישימח עיקד

 0100 םתיי:יזפל ישש עיקר

 ]וס תיללכ העבשה

 היחהא ישא היהא יהלא םיהלאה ידלא לא םשב

 ייאלגא אלגא אה ואו אה דוי תזאבצ ינדא ידש הי
 ןוא .אלנא ואו אפלא 8 טואלגא טאלנא
 ןוטמרגר ןוטמרג ןוממר ןוטמ ןוט ןוטמרְגְרְט רטט

 םת :'וכו ןוילע לא רובגה ןוטמרגרטט ןוטמרגְרמ

 110110 50. 60 00ניתג₪ +6 7 13068 ג +6 ץהניסו

 ןכהגישפ 01 16 בונה האף סניטיאומ1פמב

 170110 588. כ0ש1118 0]גו18 :-- חריה תולעממ רפס

 ךיעסנב 516 60-01 588. 60 541. 5096 גס 8

 61הוג808 1011סו\נגש םקסה %6 1מ%200000077 סע

 .שונילאב רמא

8 10110 16[% 286 06 04 6 66 46 

 06011 6110108661 ג .ןכהניסז15110818 ---

 (ושוריפ יתערי אלו קלח תוטיש דוי ומכ בתוכה חינה הז רחא י"פי)

 100 ןכעסס+ 686 %]גו8 115. 18 8 602 01 את 016

 1160ני0וש 115. , 050018117 38 %]ג6 ואע160ע י"פי 808 6

 טטסני6 בתוכה



 10]ו0 540 (6מ0). ']']6 6010ונע8 01 56 7 ₪%גניפ גיס ]גיס

 ה

 0110 598. 00 ל 6 1011סושגמ ₪ ןויסינ סני*15 ןכ6נתג6

 01 ומוסת 189708 = -

 "76 רטסע48 ואגנסב 1 ]06 62010800 וה ןכה 61168

 8061 4 1856ע 801016101 : ףדב .אלפומ לוגיע ןיע תונייסנה רפס)

 (הז רפס תלחה אוהו ב"ע ג'ב

 ברעב םידאש וא קדצ םויב השעיש ךיוצ וגמ ןועמש לש ומ

 האריש ומכ ברח םע  הלוגע השעו קלוד הלוהב הועש רג הנושאר ךל היהוו

 הארת רשאכ הגונו קדצ תומתוהו המלש םשור םידדצה 'דב םושרתו הטמל

 השענ רשאכו :םורד ןופצ ברעמ חרזמ ל"ר םלועה ידדצ תומש בותכהו ןמקל

 תאזה העבשהה רתוי אלו תו הפ אל םימעפ *ג רומאו הלוגעה עצמאב דומע הז

 ךכב הטמו הלעמ ינאלמב םויח םיקלאב ךירבה לכו רפיצול םכתא עיבשא

 עיבשא דוע :םכינודא ךובז לבו םכתא עיבשא דוע "וכו פ"ופ םשבו ךכו

 .םכבלמ רפצולב םכהא עיכשא םכילע םניהג תוחתפמ ודיב רשא ןטשב םכתא

 תושר םכל היהי אלש 'ה תרוהב םכהא עיבשא ,םוהת לדגמב םכתא עיבשא

 אלו םימב אלו ץראה תחת אלו ץראב אלו רואה תחת אלו ריואב דומעל

 אלא םלועב םוקמ 'םושב אלו םימשה תחה אלו םימשב אלו םימה תחתב

 השלש הלשתש וא ךיובה םע רפיצול ההא הזה םיקמה לא דימ ואבתש

 ,ייאלנא ,אלָנִא םשב םהמ לאשאש המ לבמ תמאה יל ודיגוש ךידבעמ

 אה דוי ויו אה ואו ,אפלא פשגו ןוטלגא טואלגא אטלגא
 דימ יכ ןשית אלש רמשהו 'וכו ןואילא תואבצ 'קלא יַהיִלֶא לָהאַמ
 המ ךל ורמאיו וידבעמ וא ןירבחמ סיחולש 'ג חלשי וא וירבח םע רפיצול אובי

 רשא םירבד 'ג םהמ לאשת התא דימ זאו ונהוא תאבה המלו ץופחת המו הצרה

 השעתש יואר הזו עודיה ןפיאב תושר םהל ןתת הבושתה רחאו והרמאיו ץופחת

 וא ורירבפ שדחב דבל .השעיו הר:א תפסותב הגבלה תויהב םידאמ וא קדצ םויב

 וה םא הנבלה םע הוש רפסמב שמשה רשֶאכ ירבמוטקוא וא :טשוגנא וא וייאמ

 םיברמ ןוחבו יתימא ןויפינ אוהו האולימב הנבלה רשאכ השעי אל םאו רשפא

 תולאש 'גמ רהוי לאשה אלו :שפנו ףוגב דאמ רוהטו יקג היההש חרכה אוהו



 היהיש ןימ וא הגרדמ וזיא יכ עדו '.' רבד ונתו אלו ובישי אל רתוי לאשת םאש
 (בותכ היה ךכ) בתוכה ינאו :תולאש השלשמ רתוי הנעי אל תוחורה ןמ

 ףדה הזו שארב והאצמת ולש לוגיעהו :תמא אוהו הזב ןויסנ לע יתדמע

 ;אוה הזו וירוחתאמ

 6 +6 801006 01 **גפאותש +6 00801028 0 וס

 גה סיס, 116 1011סואנת ₪ ךןכה88ה ₪6 060018 ומ 1116 םידיסח רפס

 רתוי = לואשל םיחינמ ויה אל םיבר ינפל שרדמה תיבב | ;וט"תת

 םגו המלשל| ה"בקה רמאש תלאש אלו. 'ג  דגנכ .תוליאש 'גמ
 םעפב םירבד 'גט רתוי לאשל םילוכי ןיא םיבכוכב םיזוחל םילאושה
 .תחא

 עס]וס 550. כ6₪1מ8:-- = ןויסנהמ וגימ ןועמש לש רויצה והז
 | | ףדה ירוחאב בותכה

 1י0]ו0 590. (זח10016) יתימאו דאמ אלפנ הבהאל ןויסנ

 | ףוסוליפ ונאירדאמ

 10110 550. (0מ0) 11062 +26 .\1ומוג106 118011 רא6 חוש

 %םו8 עסתגהעץ :-- והיתריצ ןכל הפי ותוא יתנווכ אל

 םעפה דוע ךומסה ףדַּב

 0110 568---560. 00 +8 יתימאו הסונמ ןויסנ

 "יגג8 *]3אןכסצנתגסת6 602018068 ט1+ג 616 10110תש

 עסתמ8ה6ה 016 00108810 | גת  ךןכהי6%110818 ---

 ךכ) בתוכה תא הרמעש תחא הרשמ רמלנ ןויפנה הוז)

 :(תמא אוהו הזה השעמה תא ותוא רמילו (בותכ היה

 170]ג0 500---578. 001481118 :--- הארמב חור תוארל ןויסנ

 "ב6 1011סווגמ ₪ ךכהפ88 ₪6 066018 1 +]10 סוני

 01 +םגפ 506010ם :-- - וכו ה"ב םכלוכ ל"זנה תוחורה םכתא עיבשא



 םה רשא 'ה תומשבו 'ּוכו שאו םוהתבו ךובולב םכינודאבו

 לכ ודערי םהינפמ רשא רסאמה הלשלשו הדח ברחו םניהנ לש שא

 (י"פו ןובנו לב תבגו ה כ חטיל כשק םגרואיה

 ןיסווס 573. ססת5ה1ת8 הס[ פס סנה 60

 רשאכ והעשו הבש םויב תעבט שידקהל וא עיבשהל רחא ןפוא

 תפסותב הנבלה

 \ת0%26ע כע00+ 01 666 .16וא18]ג 000

 01 %םופ אסא. (1צ066 +ב86 %]\6 +ונמ6 10 60 וגני 6

 ו ה160ע 66 סט6שס1תש 01 66 גה 6]ג. 1116 "הוגו

 ( 1090/00 1 125) ב6 6108 +6 416 םידש ₪0 2006 0

 תבש יאצומ הג \\" 602 0808 דו1₪136)

 0110 570---5 80. 016818 רע16]ב 60 0 דחא ץופחי םא

 "יי -הניפסב תוא ורייצב דרבל תחא הינאב רפאמהמ תאצל

 3% 526 60 01 572. רצ6 עס +גנפ 008010: -

 המש םהכאלמ ברעל רחאכ םינשה םיבוטז רחא חסונ יתאעמש עדו

 .ךתיישע ןמזבו הינשה לש אהסונ הזו הדחאב ואצמי רחאב רפחש

 'ובו הניפסב

 הת 86 %]6 6מ6 61 ]וס 588 6 36 +]ג6 10110 תש

 61 0+6118010811ק 16. וע18 | 10068610 <---

 ןוצרל אנ היה 'ה :תאזה הל5תה המאה הניפסב השוע ההאש ןמזב
 םקעי יהלאו קחצו יהכא םהרבא יהלא התא ייח ימו לכ .ינרמש) יל
 תי טו לינה לו רלכ . לאה הת 0 בכ וש
 םלועל יב .עגי אלו ער ביוא לבמו ער רבד לכמ .ךתמא  ןב 'ךרבע
 ינליצהו ינוגר תושעל םאובב םתוא הארא אלשו ילא בדקו אלו

 תלוכיו חכ םהל היהי אלו הלועמה ךאלמה .לאבימ תלצה .רשאכ



-- 0 

 :ר"יכ ןמא וילע חכו תלוכי םהל היה אלש ומכ ילע
 [י0]ג0 5802. ,17116 0602 ךןכהע% 0126 קש 18 1

 10 הג 1110086010 01 4116 המונ166 יס1סעומש 0

 +6 גג הכסאשמ 01 הוכסטס. | "ב6 !ג6ותש 7

 וה ףוטהות% גמס ןכטסט]והע 111080ע4010ת 18 8

 10110וא8 :--- התא רשאכ הניפסה תרוצ ךמק אה

 : השעה ןכ האור

 ס]וס 598. 60ת%הנת8 2 1]!טב(עג6וסתש 149000000 נצ

 +080 01068 --- םה ץוחמ רשא הומתוחה ולא

 לכבו םיפלק ינש השעי לעופה כ"ע תורחא תואחסנ

 :הנפסה רובעב קפסמ תאצל ידפיתחאי: יאחסנו בותכיו מא

 יס]וס 59. 4% 66 ]גסה6 01026 01 %26 (|[והשעהתמפ סנו

 וא ןכגשס ואש 1186 606 10110 --- לוגעה והז

 אוה הזו 'זנה ףלקה ןמ רחאה רבעמ םשרתיש ישילשה

 ךומסה ףדב 'בה ןייע ןגוהכ ותוא יתנווכ אלו

 "01וס 8

 'ך םשב| רומאו הוה "לבו היהב "|מוה .רשאכ בחה םוקמ) לא הש

 60 :ריואב ןנעה ךותב ךליל רעש

 םירומומ הזיא רומא כ"חא חצנל םייקו םימלועה ךלמ םייח םיהלא

 ץראה ןודא אנא רומא כ"חאו 'וכו יחור דיקפא ךריב רמאי ףוסבו

 ';ר"יכ יננחו יתלפת לוקל אנ עמש םירוציה לכ יהלאו

 010 618. טסו היהיש הזה השעמה לעבל ךירצש עד

 דאמ השקי יכ םירחא תומשל" תומשה ולא רבחיו ץורח

 רבחההל וא םבל תומרעו םידשה תוחכ לובסל םדאל

 / :םינפ םושב םתיא רוגלו

 10110 02%- 40 'וכו הנבל םוי האירקו תוררועתה



10110 641. 

190110 640 3. 

 תויצראה תוחור םתוח

 הקירשה ילכ תבכרהמ

 ו תוחורה רופאו תשיבכמ

 ,השעמה לעב וב העטי אלש ירכ הוה רפסה השעמ ןפוא

 10110 692---6063. לוגיעה תכאלמ והזו

 010 רשא רוגס תעבטב דחַא חור ךל תויהל רעש

 תוכאלמ לכ ךתוא דומללו הלילבו םויב ומיע רברל לכות

 ךצפח םא םלועה

 1 01: 60. דוס אוהו םהיא רבדלו תוחורה תוארל דחא רעש

 ש"רוגאטיפו ש"נילפ והלעפ רשא אוה הו יייייייייאלפנ

 :אלפנ רוס אוהו תוחורהמ רבד גישהל וצר רשאכ

 10110 678. "וכו ולוכ רוחש לוגנרת חק הארנ יתלב תויהל רעש

 / םיתשוחנו אלכ תיבל רעש

 70110 7%. תורגפמה לכ חותפל רעש

 01100 8 תוחורהמ הנעמ גישהל רעש

 ]וס 0. אנוש קיוהל רעש

 010 המ לכ לע ךל דיגיש בוט חור איבהל רעש

 .יייילאשת אלש ער תושעו םישנ ירברמ רבל ץופחתש

 הכוק םיסעפ השלכש ,רבכב לק ערכה כ הא

 רתי םע תואבצ םיקלא 'ה 'ק'ק'ק תאוה העבשהה

 תמאה יל דיגיש דחא דיגמ יל חלשהו אנ יננחת ךישודק

 הארתו בומ חור אוה יכ רחפת אלו והילאשא רשא לע

 ךלי אוה אבי רשאכוייייי'הלפתה רחא רימ אביש ותוא
 והלאשת התאו ךילא אבי כ"חאו ללפתיו חבומה לצא
 :ךל דיגי אוהו ומשל
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 ((1 \ ]גו 8 םילודגה םש, ₪.צ. 1086ןכ 90, 6 86

 ששסניא יבצ תוערואמ ןכגיומ+60 נמ העקת)

 [10]0 690. 18 ג
 "0110 708---700. םירבחב םוקמ לכב תושעהל לכווו ןוקאראב ןויסינ
 קיהבמו הדח דחא ברח הגושאר ךל היהי םירבח אלב בוט רתויו םירבח תלוזו
 יתלב בלכמ 2 ךל היהי כ"חא ייייתהא הלוגע הזה ברחה םע השעו בטה

 רומאו ייייולאה וריטקרקה םדה הז םע ףלק קה הוב בותכו ד"והדוה םדו דלוג

 ןוסערב יירקנח ור ךליבש) :תאזח העבשהה רומא כ"חא פ"ג הזה רומזמה

 ןמחרו תמא םייח םיקלא תיתימאו חככו הדשה ךתרבח םע ךל רשא הנומאב

 םישנו םישנאה לכ ומוק ןידה םויל תורצוצח לוקב רמאי רשא אוהה ךאלמבו

 רועו :לכה ארוב םיהלאה ינפל רשיה ןידה לא ואב ואב ואב רמאיו םיתמו

 אבתש םימשה תוחוכו תולשממ לכבו הטמו הלעמ יכאלמב ןוקארב ךעיבשא

 םהיתותואו םהיתושמו םישודקה םיכאלמה ולאב ןוקראב ךעיבשא דוע :הרחהמ

 :םידאמ ותרשמו לאמס :הנבל ותרשמו לאירבג :המח ותושמו לאפר םשב

 לאיצפק :הגונ ותרשמו לאנע :קדצ ותרשמו לאיקדצ  :בככ ותרשמו לאכימ

 אלו יפוגל אל קיזתש ילבמ תישונא הרוצב ינפל הרהמ הארתתש .:יתבש ותרשמו

 דועי:יל בישהל אבל ךתוא שבכי אוהו תמאו םייח םיקלא חכב יירבאו ישפנל

 חכ ןתנש ךאלמה לאירבג חכבו ד"דג ק"עמ ב"אס ת"שט תולזמ ב"יב ךעיבשא

 תומשב ןוקארב ךעיבשא דוע :ה"עה המלשל המכחב עיפשה רשאו ןושמשל

 וז.וקי ולוקלו הלילה יצחב ארקי םשח הז רשא ןֶזְוַכ םשבו פו"פ םישודקה 'ה

 השעי םוקלא 'ה ארובה וב רשא ר"טוש םשבו ןיע עגרב םיערו םיבוט םיתמה לכ

 ואו דחי ומחליו וכפהיו רחאה 0 דחא ולפי םינינבה לכמ םלועה ינבא לכש '

 .ב,ש.צ :ונתוא וסכת תועב גלו ונילע לופיל ואוב םירהה לא םיישונא תוירבה ורמאי

 ויריחב םע ןטשה גורהי ןידה םוי רחא םיקלאה וב רשַא רבדנ יתלבה הי םש

 םייח םוקלא דובכב וליגוו ויריחב וחמשיו רוניד רהנב ועשוי בל יעשר 9

 חורב ןוקארב ךעיבשא דוע :םימלוע תחונמ וחוניו וגנעתי המש ותואגו

 ומלועב ארוגה וימורמ ירדחב ראפמהו ךרבמה 'הב כ"ג ךירבח םע וונעה

 הרוצב הרהמ אבתש םירוד רודלו דעל םירוציה לכמ דבענה םימשה ימשו

 'ה תומש לכבו םישדקה תרשה יכאלמ ןוקארב ךעיבשא דוע : הנטק תישוג



 ה

 ןו כאראב ךטיבשא רוע :ללב הבכ םושו בובוט םוש ךרצעי אלו הרהמ אבה?

 רוחיא ילב דימ אבתש (םירוציש םילועמה שורפיו) הטמו הלעמ 'ה יאורב לכב

 ישפנב :אלו יפוגב אל לככ הדהפהו הדער ילבי קזנ ילב הנטק תישונא הרוצב

 לאבימל 'ה ןתנש ההמשה הגלפהב ךעיבשא דוע :'וכו ירבאמ רבא םושב אלו
 (!) םכה אוה רשא הור אבי דימ זאו :השודקה הלעמב ךאלמה לאירבגלו --

 הצרתש םעפ לבב תישונא הרוצב אביו ךיצפח לכ ךל דיגיו ךיתווצמל עמו

 'יהצויפח שפנו הונעב תמא הנעיו רחבת רשאמ והלאשה התאו ומע רבדל

 170]גס 700--7 13. ,הבינגל רעש

 0110 718 אריִדיש פ"ג ןריִדיש היכוכו ילכ לע רמאת
 אוהו פ"ג אריבִר פ"ג אריפוא פ"ג אריִמְז צ"ג

 ברגמ םיצע חיחצ לדגמ

 11 סוס 101]סוש 6811 4. (718- -לפומ) 01 ]16
 עב גג 00 01וגפ10מ 0 0116 10 כס נס

 .0+ לגגפ 218. 16 ₪008 %געסטש 606 0

 הג הכ06 8 108607 סל 8 תונומ]כ6ע 01 +6

 ּגמ6 .טסשומפ 38 10110א8:--- ריבא למ קירבא ךלמ
 ךלמ ,סיפא ךרא ךלמ ,רירא ךלמ ,ןודא ךלמ ,אלגא ךלמ
 רזוא ךלמ ,השועו רמוא ךלמ ,ןמוא ךלמ ,בהוא ךלמ ,בוהא
 ךלמ ,םיהלא ךלמ ,ףוס ןיא ךלמ ,רחא ךלמ ,רוזא ךילפ קרש
 ,תמא ךלמ ,ץימא ךלמ | ,ןומא ךלמ ,ןמא ךלמ ,םילא
 'ןכו רחוב ךלמ ,ריהב ךלמ

 (006 +6 00% + 101" 6 308, רה, 1879.)
 106 7. 10]]סוא הוכסוו6 ג 06 ןקכ. דה פונג

 שדיוזומש לסט גס סיגן הג 610801 1000

 ןוגצותש 3 י08] ןכה טו
 0110 18. םג8 06 (ט![סתש 1080ותם₪:-- - בהכה קהעה



900 

 א"עי הגארפ ריעב ול יתתנ רשא איה איהו הניווב ןתינש

 .|- :'וכו הדיבא תוצמ יתמייקו וריל היתרזחהו עדי אל אוהו

 ןו6 ]0 כס 8" טשגנ6סמ גע6 60מ%ג1608 1 7 8

13) 

 -- םימכח םישנא י"ע 'םיפר םימעפ :הפונמהח הלועמו בר דאמ ןויסנ

 20), 6. סת 01086 טקסת 4קק., 611 - +10118:----

 הכזתב דמזעו רופא הרוצ ךות ינוייח חור םישהל םילודג םירשו

 תומכח ןה םדא לכ והולאשיש הלאש לכו שקבה רשא לכ לע בישמ

 עיבשהל ךידצ ךיאו ןוממ אצמל ןה :איימיקרא תושעל תועידיו

 הארמה ךות ןיעה שוחב תוארהלו תועבשה ראש לכו ואיצוהל-

 עימשהל םג הצרתש המ םנעזרא רמואש הארנו :טנעדרא

 'שולקיד הרואי 'ר לודגה ףופוליפה יפמ הדומל הכאלמה תאו ,ךנזאל

 :זלאה םיקלח 'ומ

 10110 1. כ6שנתפ ראנ6]ג ]6 (281228118610 4 1ןכ]181006:---

 ליעל 'זנה תומתוחה

 70110 ₪0. = ללכ קזנ ילב דחא חור איבהל ה"עהש תכאלממ ןויסנ

 לכ לע הנעמ ןתיו תישה תחרכהב ןברק ילב הארתיו

 השא תגשהמ ןיב החלצהמ ןיב תועטו רקש ילב שקובמ

 ןינעמ המחלממ םולשמ ןינע לכ תערלו ןומטממ ןיב

 םדאהמ אבל בורקהמ תורישמ מוה  לובגמ  ךררה

 ו שפנו ףונ תנבס ילב םוקמל םוקממ הרבעהמ

 תורחא תולפת ללפתהל ןמואה ריב תושרו **:(1.91.)

 םאוי יי" :ה"עהש השעש תתפמה רפסב םיללכנה

 וא חתפמה ןמ העבשהב עיבשהל לכוה זא אובי אל

 "זנה תועבשהב

 1/0]ו0 30, (1856 11מ6) הקתעוה תילפתב החוטבו הפי הלוע ןויסנ



 8 ותוא רביח ה"עמהשו האידיא 'קנה רפסמ
 1/0110 43. ףפו"הריוו א"ב ארקנה ה"פופוא תחא חקת רבד תישאר

 "וכו הפנא שדוקה ןושלב תארקנו
 דוצהנ

 1117 06 5. 18 +6 רג רצופ]\ מ ץ86ו0 גהה ּגמ6] 6

 0% [\ה11 60+ גז 1110810

 "ב6 1886 116, וז ג 18107 ]גה 1, 16808 ]גוט -

 א"עי הגארפב ול יתרוחהש בתכב בותכ היה כ"ע

 1010 20---68. 18 2016001 .16ו%18 ג 61110001

 16 טסשומא = הסונמו קודב דחא לדנמ

 0110 3. ]הפ 3 800610 01 06 6 ]168 רא16'ג 6

 וש רמאת הרתהל

 010 א (7  ]גה68 1יסתב 616 06601 ) 118 %]16 ]6

 לגוסמ םיניעה ילוחל; 16 6058128 ]16 10110ואנווש
, 

 קאפ88₪0:-- - םשבו לארשי יקלא תואבצ 'ה םשב

 לש ב"עה םשבו ןורטטמ פשבו היהא רשא היהא

 (יתבש א"נ) יהבש םשבו ןובירדא םשנו הבקה

 ךאלמה לא"ש מש םשבו לודגה רשה לאיעומש םשבו

 לאירבנ לאכימ םשבו .איבנה ךונח .והילא םשבו

 ןורגיס ןומטימ ןוחסיפ לאינרדה טשנו לאפרו
 'וכו םישודקה םיכאלמה

 70110 01 תומה .םס .לכאש יימל

 5 רשעו ןודאהמ הלאש שקבל

 , םולש יברמ הלבק

 8 ךנוצר השעיש הצרתש ימ וא ןוטלש וא ךלמ םילחהל



 ל -

 ]10 7. ]הפ זמ ג 1160 ]גג 1, 60 1011סושןמש ש0ע(18:---
 7 "יס א"ע ףדב בותכש המ ךייש ןאב
 0 סי ש 60 6 2 סע ויטו "עיבא ךלמ

 ( 06 ה 0 דו









 כר 2 כורכר

 נישט ורללה יסלעשש שו דש = - ל. דמווד דמנמדלנ שולי דמ-שדששל ,?( דנו הש ב נשוב = דרה הדדהה הרמה הההלה לה הקשה :תדקדשה לדה לשש | מעלה שדד לקשה 1 ה דש לש טמשל שדמ קונצרני לשש 40 דש ב
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 ה ו 2 כ יורה רה הר דממה ב מל כו דב, 4. ןןקפש רנה ב

 ה העט תוהה קדר ירההב
 נמשכו שבני

 29 עשה


